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A maior vantagem que um Investidor pode ter
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Aos nossos Clientes,
Braga, 22 de outubro, 2018

“Acreditamos que a medida fundamental do nosso sucesso será o valor que criamos a longo prazo para os
nossos acionistas”.
Jeff Bezos, Carta Anual aos Acionistas de 1997

No último trimestre a Apple e a Amazon atingiram a marca extraordinária de 1 Trilião de dólares, 1 Bilião para
os europeus (conforme reportamos nas comunicações que fazemos). A Apple continua a cotar acima desta
marca. A Amazon tem estado a corrigir. Recentemente questionado sobre o recuo da cotação, Bezos sugeriu
aos acionistas que ignorassem a cotação do mercado.
A Casa de Investimentos nunca investiu em Amazon. Na conferência da Berkshire deste ano, Warren Buffett,
quando questionado porque deixou escapar empresas como a Amazon, respondeu que Jeff Bezos operou um
verdadeiro milagre. Poucos acreditaram há 20 anos, há 10 ou há 5 que fosse possível atingir esta marca tão
depressa e causar tamanha disrupção em tantos negócios. Várias vezes ao longo deste período a cotação das
ações da Amazon caiu mais de 60% dos máximos anteriores. Quantos acionistas da Amazon se mantiveram
fiéis ao longo prazo?
No seu livro, The Theory of Investment Value (1938), John Burr Williams, definiu a equação de valor:
O valor atual de uma ação, obrigação ou negócio é determinado pelas entradas e saídas de dinheiro descontadas a uma taxa apropriada - que ocorrem ao longo da vida remanescente do ativo. A fórmula é a
mesma para ações e obrigações. Existe, no entanto, uma diferença: enquanto que uma obrigação tem um
cupão e uma data de maturidade que define os cash flows futuros, nas ações é preciso estimar os "cupões"
futuros.
O que realmente importa no investimento é o VALOR. Infelizmente, para a maioria, o foco é a cotação de
mercado e a sua volatilidade. Conseguir ignorá-la no dia a dia e tomar decisões de compra e venda apenas
quando essa cotação nos é favorável requer enorme disciplina, conhecimento do valor dos ativos e um
horizonte de investimento de longo prazo. Esta última é a maior vantagem que um investidor pode ter.
Na Casa de Investimentos, estamos focados no valor dos negócios a prazo. O mais importante, ano a ano, é
que o valor intrínseco do negócio aumente. O mercado oscilará sempre entre o pessimismo e o otimismo,
entre o medo e a ganância. O crescimento dos lucros é que permite a subida do valor intrínseco das empresas.
A prazo, a cotação de mercado tenderá a refletir o valor gerado pelo negócio.
A maior vantagem que um investidor pode ter é o longo prazo.
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Análise do trimestre
A generalidade das empresas continua a apresentar resultados muito positivos, em particular nos EUA, onde à
redução da carga tributária sobre as empresas se juntou o desempenho pujante da economia que está
próxima de uma situação de pleno emprego. Os três primeiros trimestres de 2018 têm sido marcados pelo
maior crescimento de resultados desde 2011, com os resultados por ação a aumentarem mais de 20% face ao
período homólogo de 2017.

Os mercados europeus negoceiam a 13 vezes os resultados de 2018, os norte americanos transacionam a 17
vezes e os emergentes a 11, valores mais do que razoáveis e dentro das médias históricas. As ações europeias
pagam 3,0% de dividendos contra 0,5% de um título do governo alemão a 10 anos. Numa altura em que as
taxas de juro do euro estão ainda a zero ou negativas, as ações continuam a oferecer um potencial de
remuneração a médio prazo muito superior às alternativas.

Com estima, apresentamos os melhores cumprimentos,

Emília O. Vieira
Trabalhamos para que os nossos Clientes sejam Clientes antigos.
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